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Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się 

w czynności liturgicznej. [KKK, 1409] 

OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
CUDOWNE ROZMNOŻENIE RYB I CHLEBA: STROZZI, Bernardo (1581, Genua - 1644, Wenecja), po 1630, 

olejny na płótnie, muzeum Puszkina, Moskwa; źródło: www.photographersdirect.com 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 55,1–3a 

To mówi Pan Bóg: »Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, 

choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie 

bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę 

na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza 

wasza zakosztuje tłustych potraw. 

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza 

wasza żyć będzie«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 145,8–9.15–16.17–18 

REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta 

Pan jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 

a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 

Ty otwierasz swą rękę 

i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, 

wszystkich wzywających Go szczerze. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIANRz 8,35.37–39 

Bracia: 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 

czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas 

umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwie-

rzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, 

ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć 

od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

AKLAMACJAMt 4,4b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZAMt 14,13–21 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi 

na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast 

poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi 

i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu 

jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do 

wsi i zakupią sobie żywności”. 

Lecz Jezus im odpowiedział: »Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść«. 

Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”. 

On rzekł: »Przynieście mi je tutaj«. 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, 

dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z 

tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy 

jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. ALEKSY SOBASZEK, MĘCZENNIK 
Urodził w 1885 w Przygodzicach Wielkich k. Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

Ojcem był Wawrzyn, wiejski listonosz, a matką 
Katarzyna z domu Szlachta (zmarła w czasie 
I wojny światowej). 

Po maturze w 1914 Aleksy poczuł powołanie 
i wstąpił do seminarium w Gnieźnie. Wiedzę 
teologiczną pogłębiał także na uczelniach 
niemieckich w Monastyrze i Fryzyndze. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1919. 

Następnie pracował jako wikariusz w Wągrowcu, 
Słupach, Trzemesznie, gdzie był m.in. opiekunem 
internatu przy tamtejszym gimnazjum, i Gnieźnie, 
gdzie był prefektem w seminarium. Był również 
prefektem gimnazjum w Szamotułach i Rogoźnie. 

Dar pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywał dalej, 
szczególnie od roku 1931, gdy został powołany 
na probostwo w Siedleminie pod Jarocinem. 

Wybuch II wojny światowej 1.ix.1939, najazd i okupacja niemiecka, chaos i ogólna 
z tym związana panika spowodowała, że na krótko opuścił swoją parafię. 
Ale wrócił po dwóch tygodniach i podczas Mszy św. ze łzami w oczach prosił 
parafian o przebaczenie i zapewniał, że ich już nigdy nie opuści. 

Niemcy szczególnie prześladowali inteligencję i stanowiących zwornik polskości 
księży katolickich. Rozpoczęły się aresztowania i wywózki kapłanów. Aleksy miał 
możliwość wyjazdu do brata w Niemczech, ale nie skorzystał. 

6.X.1941 został, zaraz po Mszy św. pogrzebowej, aresztowany przez Gestapo. 
Niemcy nie pozwalili mu wejść na plebanię. Zdążył jeszcze pożegnać się ze swoją 
gospodynią, mówiąc: „Tyle Pan Jezus cierpiał na krzyżu, musimy i my trochę 
pocierpieć”. Opuścił swoich parafian – ale w łańcuchach… 

Z grupą księży aresztowanych w innych parafiach, umieszczony został 
w osławionym Forcie VII w Poznaniu. Niebawem 30.X.1941 zawieziono go 
do obozu koncentracyjnego w Dachau. Został numerem obozowym 28086… 

W listach obozowych wyrażał ufność w wolę Bożą i świadomość cierpienia 
z Chrystusem: „chciałbym już być u swojej Matki” - pisał. 

Katorżnicza praca i głód szybko wyniszczały. Aleksy przetrwał 9 miesięcy. 
25.VII.1942 siły go opuściły i przeniesiono go do rewiru dla chorych. 

Dostał krwawej biegunki i do Pana odszedł 1.VIII.1942. 

Choć opuścił swoich parafian fizycznie, nie opuścił ich duchowo. Przed śmiercią 
prosił o przekazanie pozostawionej w Siedleminie owczarni, że „wszystkie udręki 
i tortury jakie przyszło mi znosić w obozie, ofiaruje Bogu za swoich parafian; 
że błogosławi wszystkim i prosi ich o modlitwę za swoją duszę”… 

Beatyfikował go Jan Paweł II 13.VI.1999 w Warszawie w gronie 108 polskich 
męczenników II wojny światowej.… (uroczystość 1 sierpnia) 

il. BŁ. ALEKSY SOBASZEK; źródło: www.wtg-gniazdo.org 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.photographersdirect.com/buyers/stockphoto.asp?imageid=2546349
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4191
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 4.VIII (czwartek): 1-SZY CZWARTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym 
Kapłanie o 18:00. Serdecznie zapraszamy! 

 5.VIII (piątek): 1-SZY PIĄTEK MIESIĄCA. 

 Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o 18:00. 
 Spowiedź 1szo-piątkowa ½ godz. przed Mszą św. 

 6.VIII (sobota): ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. 

 Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 7.VIII (niedziela): 

 Po sumie wystawienie i adoracja NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU. Spotkania Kół Żywego Różańca nie ma. 
 Chrzty w sierpniu w 4tą niedzielę miesiąca, 28.VIII, na Mszy św. 

o 10:30 (na sumie o 12:00 – DOŻYNKI). Zgłoszenia do 19.VIII 

w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 21.VIII 
po sumie, w kościele. 

 Dzięki dotacji gminy Konstancin Jeziorna w wysokości 

100 tys. PLN rozpoczyna się renowacja zabytkowych, 100-let-
nich organów i będzie trwała do grudnia br. 
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w zebraniu 

dodatkowej kwoty 100 tys. PLN niezbędnej do zakończenia 
prac. Ofiary można składać na tacę, bezpośrednio do księży 
lub na konto parafialne. Za włączenie się w to dzieło i złożone 
ofiary serdecznie dziękujemy! 

 Parafialny Zespół Caritas zamierza zakupić wyprawki szkolne 

dla dzieci z najuboższych rodzin. Prosimy! o pomoc w zbiórce 

funduszy na ten cel. Ofiary można wrzucać do skrzynki 
przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Za dobroć 
serca składamy serdeczne Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Marcin FILEC, kawaler z parafii NMP Matki Miłosierdzia 

w Warszawie, i Marta WILMAŃSKA, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Rafał Jerzy LEŃSKI, kawaler z par. św. Michała w War-

szawie, i Ilona Katarzyna BARAN, panna z parafii tutejszej 
Zapowiedź I: Artur Szczepan DZIEDZIC, kawaler z par. św. Anny w Świę-

canach, i Marzena DZIEDZIC (z d. Stępniewska) z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 

w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Tadeusz MANOWSKI  19.VII.2011 l. 64 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

1.VIII 
(poniedziałek) 

730  

1800 † POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 

2.VIII 
(wtorek) 

730  

1800  

3.VIII 
(środa) 

730  

1800  

4.VIII 
(czwartek) 

730 W pewnej intencji 

1800 O powołania kapłańskie i zakonne 

5.VIII 
(piątek) 

730  

1800 
† Janiny, Jerzego NIEDZIELSKICH, 

całej rodziny KULESZÓW 

6.VIII 
(sobota) 

730  

1800  

7.VIII 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

 całej rodziny DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1030 
† Stanisława, Jana i Marianny RAWSKICH, 

Franciszka i Teresy KANABUSÓW, 

Józefa i Józefy LEWANDOWSKICH 

1200 W pewnej intencji 

1800 
† Joanny, Stanisława, Zygmunta FRANKOWSKICH, 

dziadków Frankowskich i FABISIAKÓW 

NAJLEPSZA MŁODZIEŻ OMYWAŁA SWOJĄ KRWIĄ BRUKI TEGO MIASTA! 
„Przyglądaliście się może kiedy ptakowi, jak tłucze się w klatce? 

Wszystko pierze z piersi swojej wybija… Zimny obserwator patrzący na to 

może powiedzieć — głupi ptak! Chociaż lepiej, aby po prostu otworzył 

drzwiczki i wypuścił ‘głupiego ptaka’ na wolność. […] 

Któż może się dziwić, że o klatkę w Polsce 

ustawioną rozbijały się piersi ‘polskich ptaków’, 

aż pióra leciały rany pozostawiając! Wytłuma-

czcie ptakowi, aby się niepotrzebnie nie obijał 

o druty, bo ich nie przezwycięży… Nawet ptakowi, 

który nie ma przecież rozumu ani rozeznania 

i powiązania swoich dążeń z dążeniami innych 

ptaków, tego nie ‘wytłumaczycie’. A chcielibyście 

to wytłumaczyć istocie rozumnej i wolnej? 

O, żadną miarą nie da się tego wytłumaczyć!”Stefan kard. Wyszyński, 1963 

Pod koniec Powstania ks. Wyszyński, idąc przez las, zobaczył stertę 

spopielonych kart przyniesionych przez wiatr. Na jednej z nich został 

niedopalony środek, a na nim słowa: ‘Będziesz miłował…’. Zaniósł to 

do kaplicy, pokazał [tam obecnym] i powiedział: „Nic droższego nie mogła 

nam przynieść ginąca Stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy 

do nas i do całego świata. Apel i testament… «Będziesz miłował…»”. 

Cytaty: www.fronda.pl, www.niedziela.pl ; zdjęcie: wierzymy.blogspot.com 

…WCIĄŻ PONAD NIM DRŻY POWIETRZE PO TAMTYCH GŁOSACH… 
On 
Komu ja gram? Zamkniętym oknom 

klamkom błyszczącym arogancko 

fagotom deszczu - smutnym rynnom 

szczurom co pośród śmieci tańczą 

Ostatni werbel biły bomby 

był prosty pogrzeb na podwórzu 

dwie deski w krzyż i hełm dziurawy 

w niebie pożarów wielka róża 

Chór 
Na rożnie się obraca cielę. 

W piecu dojrzewa chleb brunatny. 

Pożary gasną. Tylko ogień ułaskawiony wiecznie trwa. 

On 
I zgrzebny napis na tych deskach 

imiona krótkie niby salwa 

„Gryf” „Wilk” i „Pocisk” kto pamięta 

spłowiała w deszczu ruda barwa 

Praliśmy potem długie lata 

bandaże. Teraz nikt nie płacze 

chrzęszczą w pudełku po zapałkach 

guziki z żołnierskiego płaszcza 

Chór 
Wyrzuć pamiątki. Spal wspomnienia i w nowy życia strumień wstąp. 

Jest tylko ziemia. Jedna ziemia i pory roku nad nią są. 

Wojny owadów - wojny ludzi i krótka śmierć nad miodu kwiatem. 

Dojrzewa zboże. Kwitną dęby. W ocean schodzą rzeki z gór. 

On 
Płynę pod prąd a oni ze mną 

nieubłaganie patrzą w oczy 

uparcie szepczą słowa stare 

jemy nasz gorzki chleb rozpaczy 

Muszę ich zawieźć w suche miejsce 

i kopczyk z piasku zrobić duży 

zanim im wiosna sypnie kwiaty 

i mocny zielny sen odurzy 

To miasto - 

Chór 
Nie ma tego miasta 

Zaszło pod ziemię 

On 
świeci jeszcze 

Chór 
Jak próchno w lesie 

On 
Puste miejsce 

lecz wciąż ponad nim drży powietrze 

po tamtych głosach 

* 
Rów w którym płynie mętna rzeka 

nazywam Wisłą. Ciężko wyznać: 

na taką miłość nas skazali 

taką przebodli nas ojczyzną 

HERBERT, Zbigniew (1924, Lwów – 1998, Warszawa), „PROLOG” z tomiku „Napis” 
il. 1: LOKAJSKI, Eugeniusz (1908, Warszawa – 1944, Warszawa), VIII.1944 
il. 2: 1946, POWĄZKI: DECZKOWSKI, Juliusz Bogdan (1924, Bydgoszcz – 1998, Warszawa), Janina 
Romocka nad grobem syna Andrzeja Romockiego „Andrzeja Morro” 
il. 3: GRABSKI, Marian (1897, Łódź – 1965, Warszawa), IX.1944 
il. 4: HANEMAN, Eugeniusz (ur. 1917, Warszawa), I.1944 źródło wszystkich: www.1944.pl 

MSZE ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.fronda.pl/blogowisko/wpis/nazwa/prymas_wyszynski_o_powstaniu_warszawskim
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200438&nr=30
wierzymy.blogspot.com
http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/4150/
http://www.swzygmunt.knc.pl/

